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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje 
s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/ES. 
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en 
do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu.

© 2002-2006 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po 
pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu 
bez pøedchozího oznámení.

Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé 
¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto 
dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti 
pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost.

Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. 

Neoprávnìné zmìny nebo zásahy do tohoto zaøízení mohou zru¹it oprávnìní u¾ivatele k provozu zaøízení.



Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA 
nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno.
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1. Obecné informace

Indukèní smyèka LPS-4 k mobilnímu telefonu pro osoby pou¾ívající sluchadla byla vyvinuta za úèelem 
usnadnìní pou¾ívání mobilního telefonu souèasnì se sluchadly vybavenými T-cívkou. 

Pøi pou¾ívání indukèní smyèky mù¾ete hovoøit pøímo do jejího mikrofonu. Mobilní telefon nemusíte dr¾et 
u ucha, ale mù¾ete jej mít napøíklad v pouzdøe, za opaskem nebo jinde poblí¾ sebe. Indukèní smyèka nevy¾aduje 
samostatné baterie.

Princip provozu zaøízení je zalo¾en na bì¾nì pou¾ívané indukèní technologii: indukèní smyèka bezdrátovì 
odesílá zvuky, které zachycuje cívka sluchadla pøepnutého do re¾imu T. 

Zaøízení popisované v této pøíruèce je kompatibilní s telefony vybavenými konektorem s rozhraním Pop-Port™ 
(napøíklad mobilní telefony Nokia 6681 a Nokia 6682). 

Indukèní smyèku lze také pomocí výstupního konektoru zvuku pøipojit i k øeèovému procesoru kompatibilního 
kochleárního implantátu.

Ne¾ zaènete indukèní smyèku pou¾ívat, pøeètìte si peèlivì tuto pøíruèku. Pøeètìte si také u¾ivatelskou pøíruèku 
k telefonu, která poskytuje dùle¾ité bezpeènostní informace a informace o údr¾bì. Indukèní smyèku ukládejte 
mimo dosah malých dìtí.

Dal¹í informace o indukèních smyèkách a dal¹ím pøíslu¹enství pro usnadnìní pou¾ívání najdete na na¹em 
webovém serveru na adrese http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Pou¾ívání indukèní smyèky

■ Volání a pøijímání hovorù
1. Nasaïte si indukèní smyèku na krk a konec smyèky zapojte do pøíslu¹né zdíøky. 

2. Pøipojte konektor Pop-Port ke spodní èásti telefonu. Na displeji telefonu se 
zobrazí symbol: 

3. Pøepnìte sluchadlo do re¾imu T nebo MT. 
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4. Hovory mù¾ete pøijímat a ukonèovat stisknutím pøijímacího tlaèítka na zaøízení nebo 
tlaèítky telefonu. Volání probíhá bì¾ným zpùsobem (viz u¾ivatelskou pøíruèku 
k telefonu).

Poznámky
• Kabel nemusí být ke zdíøce pro konektor Pop-Port v telefonu pøipojen stále. Mù¾ete jej 

pøipojovat pouze v pøípadech, kdy chcete pøijímat nebo uskuteèòovat hovory.

• Pokud je pøi pøíchozím hovoru kabel pøipojen k telefonu a sluchadlo je v re¾imu T nebo MT, upozorní vás 
telefon i indukèní smyèka.

• Hlasitost smyèky mù¾ete nastavit pomocí tlaèítek ovládání hlasitosti na telefonu. Za bì¾ných okolností 
udr¾ujte hlasitost na nízké úrovni, kdy zøetelnì sly¹íte vlastní hlas. V hluèném prostøedí nebo pøi slabém 
pøíjmu zvy¹te hlasitost tak, abyste hluk z okolí sly¹eli slabìji a hlas volající osoby silnìji. 

■ Pøipojení indukèní smyèky k externím zaøízením
Indukèní smyèku mù¾ete také pøipojit ke kompatibilnímu øeèovému procesoru kochleárního 
implantátu nebo ke zvukovému vstupu naslouchadla. Informace o kompatibilitì 
kochleárního implantátu nebo sluchadla, údaje o správném propojovacím kabelu a návod 
k pou¾ití propojovacího kabelu získáte u svého specialisty na sluchadla. 

Pøipojte konektor externího zaøízení k výstupní zvukové zdíøce se symbolem  na pravé 
stranì indukèní smyèky. 



7Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Technické údaje

Externí zvukový výstup:
• Konektor: 3,5mm konektor

• Lze pøipojit ke zvukovému vstupu kompatibilních sluchadel a ke kompatibilnímu øeèovému procesoru 
kochleárních implantátù

• Impedance: >1 kΩ pøi 1 kHz (nominálnì 2,2 kΩ pøi 1 kHz)

• Typická úroveò výstupního signálu: 0,5–10 mV rms

• Symbol: 

Indukèní smyèku lze pomocí vhodného kabelu s 3,5mm mono nebo stereokonektorem pøipojit ke 
kompatibilnímu øeèovému procesoru. Zvuk pøená¹ený indukèní smyèkou je monofonní.

Externí zvukový vstup:
• Tato funkce není k dispozici.

• Symbol: 
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení 
vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Indukèní smyèku ukládejte mimo dosah malých dìtí.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi 
elektronických obvodù. Po kontaktu s tekutinami nechejte zaøízení zcela vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození elektronických 
souèástí.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení a deformují èi po¹kozují 
plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit 
elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se zaøízení otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit 
vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku. 

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky. 

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li zaøízení správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.


